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XII Mi´dzynarodowe Sympozjum Polskiej Akademii Medycyny
i Âwiatowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera
"Medycyna na poczàtku III tysiàclecia.
Humanizm, traumatologia, transplantologia"
Polska Akademia Medycyny (PAM) powsta∏a w r. 1990,
jej za∏o˝ycielem i prezydentem jest prof. Kazimierz Imieliƒski (Warszawa), a wiceprezesami: profesorowie Radzis∏aw Sikorski (Lublin) i Adam Bilikiewicz (Gdaƒsk).
Skupia ona g∏ównie humanistów-profesorów medycyny i wspó∏pracujàcych z nià dziedzin. Z 225 cz∏onków 59 jest Polakami, a 166 uczonych zagranicznych
pochodzi z 65 paƒstw. WÊród nich znajduje si´ 18 laureatów nagrody Nobla. Wi´kszoÊç cz∏onków to obecni
lub byli rektorzy i dziekani oraz przewodniczàcy krajowych lub mi´dzynarodowych akademii lub towarzystw
naukowych. Polscy cz∏onkowie PAM otrzymali w ciàgu
10-lecia 38 honorowych doktoratów z 19 paƒstw i 11 honorowych profesur z 8 paƒstw. Zasadniczym celem PAM
jest humanizacja medycyny z jej integracjà z naukami
humanistycznymi i spo∏ecznymi. W tym celu sà organizowane mi´dzynarodowe sympozja z wyk∏adami najwybitniejszych uczonych i laureatów nagród Nobla. PAM
wydaje rocznie materia∏y obrad. W ciàgu 10-lecia najwy˝sze wyró˝nienie PAM – Z∏oty Medal Medicus Magnus – otrzyma∏o 40 uczonych, w tym 19 laureatów nagród Nobla.
Âwiatowa Akademia Medycyny im. Alberta Schweitzera (SAM), wy∏oniona z PAM, ma podobny sk∏ad cz∏onkowski, jak jej macierzysta akademia. Dalszym z g∏ównych celów jest kontynuacja myÊli i dzie∏a Alberta Schweitzera w ró˝nych dziedzinach zainteresowania akademii.
SAM organizuje sympozja, zjazdy i konferencje, popiera
badania naukowe (w tym w powstajàcych uniwersyteckich oÊrodkach schweitzerowskich), og∏asza konkursy
z nagrodami. Honorowym prezydentem jest Rhena
Schweitzer-Miller, jedyna córka Schweitzera, prezydentem – prof. Kazimierz Imieliƒski. Za wybitne zas∏ugi dla
humanizmu SAM przyznaje odznaczenia Alberta Schweitzera (Z∏oty Medal, Wielki Medal, Z∏otà Gwiazd´) oraz
honorowe profesury i doktoraty (medycyny, filozofii
i umiej´tnoÊci).
XII Mi´dzynarodowe sympozjum PAM 12–13 maja
w Warszawie by∏o po∏àczone z jej 10-leciem i jubileuszem.
W pierwszym dniu sympozjum liczni uczestnicy wype∏nili aul´ Zamku Królewskiego, za sto∏em prezydialnym zasiedli Kazimierz Imieliƒski, Radzis∏aw Sikorski
i Henryk Gaertner, a na stole widnia∏o 34 choràgiewek

ró˝nych paƒstw. Obrady drugiego dnia toczy∏y si´ w Domu Polonii na Krakowskim PrzedmieÊciu.
UroczystoÊci jubileuszowe i sympozjum otworzy∏ prezydent obu akademii, prof. Kazimierz Imieliƒski, po czym
nastàpi∏a dekoracja paƒstwowymi odznaczeniami. Osobiste przes∏anie od prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego, nieobecnego w kraju, przekaza∏ szef jego kancelarii, minister Ryszard Kalisz, podkreÊlajàc zas∏ugi samej
akademii oraz poszczególnych odznaczanych profesorów.
Order Odrodzenia Polski otrzymali profesorowie: Henryk
Gaertner i Radzis∏aw Sikorski – Krzy˝ Komandorski, Zbigniew Domos∏awski i Zdzis∏aw Falicki – Krzy˝ Oficerski,
Lechos∏aw Gapik, Olgierd KapuÊciƒski i Maria Stroczyƒska-Sikorska – Krzy˝ Kawalerski. Dalsze odznaczenia
przekazano dr filozofii lekarzowi Chrystianowi Imieliƒskiemu i lek. Andrzejowi Imieliƒskiemu. Z∏ote Medale
Medicus Magnus otrzymali wspó∏laureaci Nagrody Nobla
z medycyny: profesorowie Rolf Zinkernagel (Szwajcaria)
i Peter Doharty (USA), zaÊ doktoraty honorowe przekazano profesorom: Rolfowi Zinkernaglowi, Borisowi Luban-Plozzy (Szwajcaria) i Edwardowi Ru˝ylle. W nast´pnym punkcie wr´czono dyplomy cz∏onkowskie trzem nowym cz∏onkom PAM. Z okazji jubileuszu z∏ote medale
Schweitzera otrzyma∏o oko∏o 50 osób spoÊród zagranicznych cz∏onków obu akademii. Odznaczeni wraz z podzi´kowaniem przekazywali prezydentowi akademii cenne
wyró˝nienia i pamiàtkowe podarunki. Schweitzerowskie
odznaczenia i dyplomy otrzymali równie˝ sponsorzy obu
akademii.
Pierwszà sesj´ plenarnà wype∏ni∏ interesujàcy wyk∏ad Rolfa Zinkernagla (On Immunity against Viruses),
popo∏udniowa druga sesja plenarna przynios∏a grup´ angielskoj´zycznych referatów o filozofii Alberta Schweitzera w zastosowaniu do medycyny. Wystàpili tu profesorowie: Spyros Marketos (Medicine and Humanities: From
Hippocrates to Albert Schweitzer), Francis Dessart (Albert Schweitzer's Ideas in the Frenchspeaking and related
Countries), Hussain Dashti (Actuality of Albert Schweitzer Ideas in the Traditional Arabic Wisdom), Alfonso
Roldan More (Albert Schweitzer International University), George Abouna (Humanitarian Aspects of Transplantation) i Henryk Gaertner (The Significance of Albert
Schweitzer and the Principle of Reverence for Life for
Coming Centuries).
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Po sesji wr´czono nagrody Mi´dzynarodowego Kongresu: Nagroda Alberta Schweitzera Warszawa–Ascona
2000. Nap∏yn´∏y 32 prace z 9 krajów, przyznano dwie drugie nagrody (studentce stomatologii Annie Sroka i studentowi medycyny Leonidowi Aryayewowi z Odessy) oraz
szeÊç wyró˝nieƒ (5 dyplomów i jeden medal).
Poszczególne pauzy programu wype∏ni∏a muzyka Chopina w Êwietnym wykonaniu Eugeniusza Chudaka-Morzuchowskiego.
Drugi dzieƒ sympozjum zaj´∏y dwie sesje plenarne.
III sesj´ poÊwi´cono traumatologii z referatami o epidemiologii urazów, terapeutycznym post´powaniu w wielonarzàdowych urazach, strategii biologicznej z∏amaƒ
Êródstawowych, niestabilnych z∏amaniach miednicy
i przezpanewkowych, chorobie zwyrodnieniowej stawów,
ratownictwie medycznym oraz urazie psychicznym i fizycznym. IV sesja mia∏a za temat transplantologi´. W jej
toku omawiano sprawy immunosupresji i tolerancji, infekcyjnych zagro˝eƒ, problemów i standardów psychologicznych, bioetycznych i normatywnych, zespo∏u X, komunikacyjnych urazów czaszkowo-mózgowych, wyznaczników
studentów – wolontariuszy opieki paliatywnej i hospicyjnej, nadziei w cierpieniu oraz pog∏´biania wiedzy fachowej
i kszta∏towania sumieƒ. Nastàpi∏y: dyskusja, podsumowanie i zakoƒczenie obrad.
Prof. Henryk Gaertner
Kraków

